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O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Há número regimental para abertura dos trabalhos. 

 Declaro iniciada a nona reunião ordinária da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização, destinada à apreciação das matérias constantes da Pauta nº 14 de 2012.  
 Há quorum para deliberação na representação da Câmara dos Deputados e também na representação 
do Senado Federal. 
 Havendo concordância do Plenário, proponho a dispensa da leitura das atas, por terem sido distribuídas 
anteriormente. 
 O SR. DEPUTADO JOÃO MAIA - Peço a dispensa, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Não havendo discussão, conforme estabelecido na 
alínea “f” do art. 8º do Regulamento Interno da Comissão, coloco em votação as atas das seguintes reuniões: 
oitava reunião ordinária, realizada dia 19 de junho de 2012; e terceira reunião extraordinária, realizada nos dias 
19 e 20 de junho de 2012. 
 As atas estão em votação na representação da Câmara dos Deputados.  

Os Srs. Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
 Aprovadas. 
 Em votação na representação do Senado Federal.  

Os Srs. Senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
 Aprovadas. 
 Informo que os Deputados Antonio Carlos Magalhães Neto, Bruno Araújo, Carmen Zanotto, Claudio 
Cajado e Gilmar Machado não assinaram a folha de presença da terceira reunião. Há necessidade de esses 
Parlamentares entrarem em contato com a Secretaria, pois fizeram uso da palavra naquela reunião. Por esse 
motivo determinei à Secretaria que faça constar a presença desses Parlamentares na ata da terceira reunião. 
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 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente, quero aproveitar a chegada da Deputada 
Professora Dorinha Seabra, que na sessão anterior reclamou da baixa temperatura do ambiente — como os 
entendimentos foram positivos na reunião de coordenadores e a temperatura do debate não está tão alta assim 
—, para solicitar a V.Exa. que pedisse à assessoria que diminuísse um pouco o ar-condicionado, porque a sala 
de fato está gelada, para que possamos prosseguir a nossa reunião num ambiente menos gélido. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Solicito à assessoria que atenda o pedido do 
Deputado Duarte Nogueira, em defesa da posição da Deputada Dorinha, que até trouxe um casaco e o deixou 
pronto para ser usado, caso seja necessário. 
 O SR. DEPUTADO TONINHO PINHEIRO - Sr. Presidente, é importante o que o Deputado Duarte 
Nogueira disse sobre o ar-condicionado, até porque ninguém aqui pode adoecer. Estamos sabendo que para a 
Saúde falta muito dinheiro do Governo Federal. Não podemos adoecer. O que se puder fazer é bom. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Senhores, senhoras, conforme decidido na quarta 
reunião, realizada dia 17 de abril de 2012, fica dispensada a leitura dos expedientes, que serão transcritos nas 
notas taquigráficas desta reunião.  
 Informo ainda que a lista com os expedientes será enviada através de correio eletrônico aos gabinetes 
dos membros da Comissão e às Lideranças partidárias nesta data. 
 Quero comunicar ao Plenário que, na reunião dos Líderes da Câmara e do Senado, realizada há 
poucos instantes, os ilustres representantes dos partidos de oposição, atendendo a um apelo desta Presidência, 
concordaram que nós incluíssemos na pauta de hoje as Medidas Provisórias nºs 566 e 569, que encontram-se 
prontas para ser votadas.  

Por outro lado, temos ainda uma extensa pauta de temas a serem votados na Comissão este semestre: 
16 PLs de crédito, requerimentos e a LDO, com toda as eventuais emendas e ajustes necessários. E temos 
ainda a votação da LDO no Congresso. Tudo isto num calendário razoável para este semestre.  

Diante disso, da mesma maneira como registramos o gesto das Lideranças da Oposição de fazer um 
acordo para a votação desses temas, registro o compromisso de todos os partidos representantes da base do 
Governo, Senador Romero Jucá, de apoiar o pleito da Oposição pela abertura de um canal de diálogo mais 
efetivo com o Governo.  

Portanto os Líderes dos demais partidos se somam nesse esforço, e esperamos que esse apoio possa 
efetivamente resultar num diálogo mais profícuo, de forma que nós possamos encontrar uma pauta comum e 
agilizar o pleno funcionamento da Comissão. 

Segundo o acordo firmado pelos Líderes, nós vamos hoje incluir na pauta as duas medidas provisórias, 
a 566 e a 569, e uma errata ao Orçamento de 2012, com a correção de erros materiais de emendas individuais e 
de emendas de bancada, e vamos colocar em votação requerimento do Deputado Duarte Nogueira para que 
compareça a esta Comissão o Ministro das Cidades, a fim de apresentar as ações do seu Ministério 
especialmente relativas à situação da seca no Nordeste, entre outras. 

Antes de iniciar a Ordem de Dia, coloco a palavra à disposição dos Srs. Parlamentares, para eventuais 
comentários a respeito das questões que foram por mim apresentadas.  

Tem a palavra o Deputado Duarte Nogueira, coordenador da bancada do PSDB. 
O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente Deputado Paulo Pimenta, Sras. e Srs. 

Parlamentares da Comissão Mista de Orçamento, caras senhoras e senhores, vou reiterar meus cumprimentos 
ao Deputado Paulo Pimenta, que instantes atrás conduziu para uma convergência essa pauta de quatro itens, já 
anunciada. 

A Oposição, pelo PSDB aqui representada, tem deixado claro, de maneira transparente, durante todas 
as reuniões, que o nosso processo de cobrança, de crítica e, no limite, de obstrução aos projetos em trâmite 
nesta Comissão tem sido uma forma de cobrar do Governo um posicionamento mais transparente.  

Até agora, volto a repetir, não foi apresentado pelo Governo um cronograma para as matérias 
pendentes da pauta. Há alterações, feitas sem consulta prévia, na Lei de Diretrizes Orçamentárias que alteram o 
Orçamento deste ano, por nós também já criticadas. Sequer se designou o Vice-Líder do Governo nesta 
Comissão, o que é um fato, quero crer, sem precedentes na história desta Comissão Mista de Orçamento. Já 
estamos quase no mês de julho, quando há um recesso constitucional a partir do dia 17 de julho, e ainda não foi 
indicado o Vice-Líder do Governo na Comissão. 

Nós votamos na semana passada o parecer do Relator da LDO e vamos, até a próxima quinta-feira — 
prazo regimental — apresentar as emendas, que já estamos preparando, da lavra do PSDB. 
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De nossa parte, Presidente, nós vamos, conforme acordo realizado, votar as Medidas Provisórias nº 
566 e nº 569. Eu vou fazer, durante a votação da matéria, apenas o registro da baixíssima execução, da 
aderência da execução orçamentária das próprias medidas provisórias. É meio estarrecedor o Governo baixar 
medida provisória emergencial para mitigar os efeitos prejudiciais de uma seca, e o próprio Governo não 
executar os recursos — a medida provisória entrou em vigor imediatamente, a partir da sua publicação. 

De fato, se for aprovado nesta Comissão o requerimento que traz em audiência pública o Ministro das 
Cidades, vamos ter a oportunidade de prestar para a sociedade maiores esclarecimentos sobre a aplicação, ou a 
falta de aplicação, dos recursos nas regiões acometidas pelos problemas meteorológicos, no caso a seca. Todos 
nós temos a preocupação e o dever de minimizar o sofrimento dessas famílias.  

Portanto vamos, sim, votar as medidas provisórias, ainda que com esses condicionantes em relação à 
postura do Governo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - A palavra está à disposição dos senhores. 
Tem a palavra o ilustre Deputado Felipe Maia, coordenador da bancada dos Democratas. 
O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, minhas senhoras e meus senhores Parlamentares 

integrantes da Comissão de Orçamento, na mesma linha do Deputado Duarte Nogueira, coordenador da 
bancada do PSDB, mas tentando não ser repetitivo, quero aqui parabenizar o empenho do Presidente desta 
Comissão, por diversas vezes funcionando até na ausência do Vice-Líder e do coordenador do Governo nesta 
Comissão, por ter adotado algumas posturas conciliadoras e de interlocução com os partidos da Oposição. 

Hoje mesmo, à tarde, pudemos dialogar numa reunião anterior, com os coordenadores, em que se 
buscou um acordo de procedimentos para pautar quatro itens que seriam fundamentais para a tarde de hoje, 
nesta semana em que, em razão das convenções estaduais e municipais, assim como das Festas de São João, 
há menor participação dos Parlamentares, ou seja, quorum baixo. Algumas matérias não poderiam deixar de ser 
pautadas, como a Medida Provisória nº 566 e a Medida Provisória nº 569, que abrem crédito extraordinário em 
favor de alguns Ministérios, para o combate à fome e o auxílio às vítimas da seca. 

Assim como o Deputado Duarte Nogueira adiantou, eu me reservarei o direito de fazer comentários 
quanto à execução dessas medidas provisórias, que, segundo a Constituição Federal, têm execução imediata, 
ou seja, não dependeriam da nossa análise e aprovação na Comissão de Orçamento. O volume empenhado e 
executado é realmente muito baixo. 

Mas o que eu quero com estas palavras iniciais é elogiar a postura conciliadora do Presidente da 
Comissão, que tenta encontrar caminhos para um diálogo mais eficiente e concreto entre o Governo, os 
Ministros e os partidos da Oposição. Os próprios partidos da base do Governo, pelo que eu posso constatar, a 
maior parte deles sente-se inquieta neste momento com a falta de diálogo e de execução de alguns pleitos 
concretos. 

Portanto, Sr. Presidente, elogio principalmente a inclusão dessas duas medidas provisórias na pauta, 
fundamentais para a Região Nordeste, mas faço desde já um apelo, deixando claro que não é suficiente a 
aprovação das duas medidas provisórias nesta Comissão; é necessária, sim, a execução dos recursos pelo 
Governo Federal.  

No mais, vamos iniciar a Ordem do Dia e aprovar o Ofício nº 2, que fará a correção de erros de ordem 
técnica verificados em algumas emendas parlamentares, bem como a audiência pública proposta pelo Deputado 
Duarte Nogueira, também de grande importância para esta Comissão, com o Ministro Aguinaldo Ribeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputado.  
Tem a palavra o Deputado Cláudio Puty, respondendo pela coordenação da bancada do Partido dos 

Trabalhadores. 
O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Obrigado, Presidente.  
Eu gostaria de me dirigir aos membros da Oposição e de, fazendo as vezes de coordenador da 

bancada do PT, elogiar a postura da Oposição — Deputado Felipe Maia, Deputado Duarte Nogueira — e 
agradecer o gesto importante. Vocês podem contar com o Partido dos Trabalhadores, com o nosso 
compromisso, avalizado pelo Presidente Paulo Pimenta, de fazer um acordo que dê sustentação ao que 
remanesce da nossa pauta para as próximas reuniões. As questões levantadas pela Oposição são legítimas, 
são justas. 

Eu gostaria de deixar registrado o importante papel que teve a Oposição para que desobstruíssemos a 
pauta de hoje, e de elogiar a postura do nosso Presidente, Paulo Pimenta. Dirijo-me também ao Senador 
Romero Jucá, para solicitar-lhe que já comecemos a debater os elementos associados à previsão de receita. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização 
 Número: 0928/12  26/06/2012 
 
 

 3

Como Relator da Receita, acho importante, Senador Romero Jucá, que já possamos marcar uma reunião para 
debater esses elementos, que, findo o recesso parlamentar, talvez sejam o tema mais importante desta 
Comissão.  

Obrigado, Presidente.  
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Obrigado, Deputado Cláudio Puty. 
Com a palavra o Deputado Waldir Maranhão, coordenador bancada do PP.  
O SR. DEPUTADO WALDIR MARANHÃO - Sr. Presidente, os encaminhamentos de V.Exa. no sentido 

do diálogo com as Oposições nos permitem fazer este registro, em nome da superação das adversidades. 
V.Exa. olha não só a realidade desta Comissão, mas também o interesse nacional. Quando Oposição e Governo 
buscam, a partir do contraditório, a construção do consenso, dão exemplo de fortalecimento da democracia. 

É o registro que quero fazer, em nome da bancada do Partido Progressista. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Obrigado, senhores.  
Registro que recebemos um convite — peço às assessorias que o reforcem aos Srs. Parlamentares da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal — para um café da manhã com o Sr. Júlio Soares de Moura Neto, 
Almirante-de-Esquadra e Comandante da Marinha, amanhã, às 8 horas, no gabinete de S.Exa. O convite já foi 
remetido a todos os gabinetes, e eu faço um apelo para que V.Exas. se façam presentes.  

Registro também que recebi questão de ordem dos Deputados Félix Júnior e Paulo Rubem Santiago. 
Eles solicitam que o Presidente determine a imediata instalação dos Comitês. Informo que eles foram 
constituídos no dia 19 de junho. Portanto a questão de ordem já está resolvida.  
 Ordem do Dia.  

Conforme disposto no parágrafo único do art. 110 da Resolução nº 1, de 2006, alterada pela Resolução 
nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, passaremos à apreciação do relatório apresentado à Medida 
Provisória nº 566, de 2012-CN, que “Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios do Desenvolvimento 
Agrário e da Integração Nacional, no valor global de R$706.400.000,00, para os fins que especifica”. Relator: 
Senador Wellington Dias. 

Foram apresentadas nove emendas. 
O voto é favorável, nos termos da medida provisória, com indicação pela inadmissibilidade de nove 

emendas. 
Na continuação da terceira reunião, realizada em 19 de junho, o relatório foi apresentado, a discussão 

foi iniciada e foram declaradas inadmitidas as emendas indicadas pelo Relator.  
Foi apresentada a Contestação nº 1, de 2012, da CMO, de autoria do Deputado Felipe Maia, que teve 

decisão desta Presidência pelo indeferimento. 
 Foi apresentado recurso ao Plenário contra a decisão do Presidente, o qual foi rejeitado.  
Vou designar como Relator ad hoc, na ausência do Senador Wellington Dias, o ilustre Senador do 

Estado do Rio Grande do Sul Paulo Paim.  
A discussão está encerrada.  
A palavra está à disposição do Senador Paulo Paim. 
O SR. SENADOR PAULO PAIM - Deputado Paulo Pimenta, Presidente desta Comissão, como o 

relatório já foi lido e o Regimento diz que, na falta do Relator no ato da votação, o relatório deve ser assumido 
por Parlamentar do mesmo partido, eu apenas ratifico a leitura feita por V.Exa. e pelo ilustre Senador Wellington 
Dias, pela aprovação da Medida Provisória nº 566.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Senador Paulo Paim. 
 O relatório está em votação. 
O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente, para orientar o voto.   
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Tem a palavra o Deputado Duarte Nogueira, para 

orientar o voto da bancada do PSDB na Câmara dos Deputados. 
O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente, a Medida Provisória nº 566 trata de ações 

de combate e mitigação dos efeitos da seca, ações de basicamente de dois Ministérios, o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Integração Nacional, mais um auxílio emergencial financeiro em 
virtude das ocorrências. 

Ela tem três dotações orçamentárias que, somadas, dão 706 milhões e 400 mil reais. O PSDB orienta o 
voto favorável, mas quer chamar a atenção para o fato de que, no dia de hoje, com data base de ontem, 25 de 
junho, o SIAFI aponta apenas 13,37% de empenho desse volume total de recursos até agora, desde a 
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publicação da medida provisória. E mais, Sr. Presidente, apenas 2,2% de execução. Portanto baixíssima a 
execução orçamentária, e ela independe da aprovação desta Comissão de Orçamento.  

Faço esta ressalva porque há uma morosidade, uma lentidão muito ruim do Governo, principalmente no 
que diz respeito ao tratamento dispensado a pessoas que já sofreram ou que ainda estão sofrendo com a seca. 

Era o registro que eu queria fazer. 
O voto da bancada do PSDB é favorável. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O relatório está em votação na representação da 

Câmara. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam... 
O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Para orientar o Democratas, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Com a palavra o Deputado Felipe Maia. 
O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, a orientação do Democratas é favorável à 

aprovação da medida provisória, mas ressalto o que aqui já foi dito pelo Líder Duarte Nogueira. Esta medida 
provisória abre crédito extraordinário em favor dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Integração 
Nacional no valor de 706 milhões e 400 mil reais. 

Se não me engano, ela foi editada no dia 4 de abril, ou seja, há mais de 2 meses, e até a presente data 
a execução orçamentária da medida provisória foi de 2%. Não estamos falando de empenho, estamos falando 
de execução, de valores realmente aplicados na Região Nordeste, que enfrenta uma das maiores secas dos 
últimos 40 anos. Estamos falando de mais de 900 Municípios do Nordeste brasileiro e de mais de 19 milhões de 
pessoas que neste momento estão sofrendo as consequências da seca que atinge a nossa Região.  

Então eu oriento a minha bancada no sentido da aprovação da medida provisória, mas cobrando a real 
execução desses 706 milhões. A fome e a sede do povo nordestino não aguardam o planejamento de um 
Governo que, pelo que podemos ver da execução desta medida provisória, não consegue executar o seu 
orçamento, não consegue planejar os seus gastos.  

Portanto, nossa orientação é no sentido da aprovação da medida provisória, mas cobramos a execução 
dos valores aqui apresentados. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O relatório está em votação na representação da 
Câmara dos Deputados. 

Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
Aprovado por unanimidade. 
Em votação na representação do Senado Federal. 
Os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
Aprovado por unanimidade também na representação do Senado Federal. 
Portanto a Medida Provisória nº 566, de 2012, está aprovada. 
Conforme o disposto no parágrafo único do art. 110 da Resolução nº 1, de 2006, alterada pela 

Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, passaremos à apreciação do relatório apresentado à 
Medida Provisória nº 569, de 2012-CN, que “Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Defesa, da 
Integração Nacional e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no valor global de R$688.497.000,00, 
para os fins que especifica”. Relator: Deputado Aníbal Gomes.  

Foram apresentadas nove emendas. 
O voto é favorável, nos termos da medida provisória, com indicação pela inadmissibilidade das nove 

emendas apresentadas.  
O Relator está ausente. Assim sendo, indico o ilustre Parlamentar do Estado do Rio Grande do Sul 

Deputado Eliseu Padilha para apresentar o relatório. E informo às senhoras e aos senhores que não é por 
sermos todos gaúchos — eu, o Senador Paulo Paim e o Deputado Eliseu Padilha —, que só foram indicados 
gaúchos ad hoc para relatar as matérias em discussão.  
 O SR. DEPUTADO CLÁUDIO PUTY - Jamais pairou sobre nossas cabeças qualquer suspeita acerca 
dessa relação. 

O SR. DEPUTADO ELISEU PADILHA - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Sras. Senadoras, Srs. 
Deputados e Srs. Senadores, a Medida Provisória nº 569, de 2012, relatada pelo Deputado Aníbal Gomes, abre 
crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Defesa, da Integração Nacional e do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome, no valor global de R$688.497.000,00, para os fins que especifica. 

Diz o relatório:  
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“Com base no art. 62, combinado com o § 3º do art. 167, da Constituição Federal, a Excelentíssima 
Senhora Presidenta da República adota e submete à deliberação do Congresso Nacional a Medida Provisória nº 
569, de 14 de maio de 2012, que abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Defesa, da Integração 
Nacional e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no valor  global de R$688.497.000,00, para atender à 
programação constante do Anexo a esta proposição, distribuída da seguinte forma:  

Ministério da Defesa, Administração Direta: R$50.000.000,00.  
Ministério da Integração Nacional, Administração Direta: R$400.000.000,00. 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Administração Direta: R$238.497.000,00. 
Total: R$688.497.000,00. 
Acompanha a referida medida provisória a Exposição de Motivos nº 00097/2012, de 14 de maio de 

2012, da Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, que contém as razões e justificativas para a 
abertura do presente crédito extraordinário. 

No Ministério da Defesa, os recursos viabilizarão a pronta atuação em atividades de defesa civil, 
principalmente nos casos de desastres naturais reconhecidos pelo Governo Federal como situação de 
emergência ou estado de calamidade pública, em cooperação com os diversos órgãos e entidades do Governo 
Federal e demais entes da Federação que compõem o Sistema Nacional de Defesa Civil, utilizando a logística, a 
estrutura física, os recursos materiais e humanos e a capilaridade das Forças Armadas no território nacional. 

No Ministério da Integração Nacional, o crédito permitirá o atendimento às populações vítimas de 
desastres naturais, ocasionados por fortes chuvas e inundações em diversas Regiões do País, e de estiagem 
prolongada em Municípios da região do semiárido do Nordeste, especialmente nos casos de desastres 
reconhecidos pelo Governo Federal como situação de emergência e estado de calamidade pública, tendo por 
consequência grave a situação de riscos a que as populações daquelas localidades estão expostas, além de 
prejuízos à infraestrutura local. 

Os recursos a cargo do Ministério da Integração Nacional serão utilizados em intervenções de resposta 
a desastres, tais como aquisição de alimentos, disponibilização de cestas básicas, agasalhos e abrigos 
emergenciais para as pessoas atingidas e distribuição de água em carros-pipa, além de intervenções de 
reconstrução que visam ao restabelecimento de infraestruturas locais avariadas, a exemplo da afetação de 
encostas e de estruturas de edificações e obras de arte, em decorrência do excesso de chuvas, para evitar que 
os danos ocasionados por esses desastres naturais sejam irreparáveis e resultem em prejuízos maiores para as 
estruturas físicas dos Municípios atingidos. 

No Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o crédito ora proposto tem por objetivo 
garantir o desenvolvimento da educação infantil com a abertura de vagas no sistema de educação básica, para o 
atendimento de crianças de 0 a 48 meses, em situação de extrema pobreza, e cujas famílias sejam beneficiárias 
do Programa Bolsa Família. 

A urgência e a relevância da medida no âmbito do Ministério da Defesa justificam-se pela necessidade 
de atuação imediata e incisiva das Forças Armadas em ações de defesa civil, para permitir maior alcance 
possível das ações de socorro e salvamento, em situações de emergência ou estado de calamidade pública, 
cuja tempestividade é fator primordial, evitando-se o agravamento da situação, com o aumento do número de 
vítimas e dos prejuízos materiais. 

No Ministério da Interação Nacional, a urgência e relevância da matéria são justificadas pelas graves 
consequências e os sérios transtornos oriundos desses fenômenos naturais, tais como riscos à saúde da 
população e danos humanos, materiais e ambientais deles decorrentes, de forma a minorar os efeitos 
acarretados aos moradores das localidades prejudicadas. 

No âmbito do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a relevância e urgência se 
devem pela premência da atuação do Governo Federal em possibilitar o acesso de 350 mil crianças, em 
situação de extrema pobreza, no processo de aprendizagem educacional, propiciando a difusão do ensino 
básico a extrato populacional ainda não inserido no contexto da educação nacional. 

Por fim, esclarece-se que a proposição está em conformidade com o disposto no art. 62, combinado 
com o § 3° do art. 167, da Constituição. 

É o relatório. 
II - VOTO DO RELATOR 

O art. 5º da Resolução nº 1, de 2002-CN, que dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Nacional, das 
Medidas Provisórias a que se refere o art. 62 da Constituição Federal, prevê que o Parecer a crédito 
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extraordinário deve ser único, contendo manifestação sobre a matéria quanto aos aspectos constitucionais, 
inclusive sobre os pressupostos de relevância e urgência, de mérito, de adequação financeira e orçamentária e 
sobre o cumprimento da exigência prevista no § 1º, art. 2º, daquele diploma legal. 
II.1. Aspectos Constitucionais: Arts. 62 e 167, § 3º, da CF 

O § 3º do art. 167 da Constituição estabelece que ‘A abertura de crédito extraordinário somente será 
admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou 
calamidade pública, observado o disposto no art. 62.’ O art. 62 dispõe que ‘Em caso de relevância e urgência, o 
Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato 
ao Congresso Nacional’. 

No que se refere aos pressupostos constitucionais de relevância e urgência são, apresentadas 
consistentes considerações que justificam a adoção da medida. Quanto à questão da imprevisibilidade, não há 
qualquer referência formal, não obstante o reconhecimento de que os fatos que nortearam a elaboração dessa 
Medida Provisória dão o necessário suporte à abertura do presente crédito. 
II.2. Adequação Orçamentária e Financeira da Medida Provisória 

Conforme o disposto no § 1º do art. 5º da Resolução nº 1, de 2002-CN, ‘O exame de compatibilidade e 
adequação orçamentária e financeira das Medidas Provisórias abrange a análise da repercussão sobre a receita 
ou a despesa pública da União e da implicação quanto ao atendimento das normas orçamentárias e financeiras 
vigentes, em especial a conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a lei do plano 
plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária da União’. 

Da análise da adequação orçamentária e financeira da medida provisória verifica-se que as despesas 
relativas às ações de defesa civil voltadas à resposta aos desastres, à reconstrução de áreas atingidas e à 
cooperação em ações de defesa civil no âmbito dos Ministérios da Integração Nacional e da Defesa parecem 
atender aos requisitos constitucionais de relevância, urgência e imprevisibilidade, como é característico das 
intervenções governamentais decorrentes do reconhecimento de situações de emergência e de estado de 
calamidade pública. 

Quanto às ações do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome, não obstante a relevância da 
ação beneficiada, não resta caracterizada na exposição de motivos a imprevisibilidade das despesas, já que se 
trata de abertura de vagas no sistema de educação básica para famílias já beneficiadas por outro programa 
governamental, o Bolsa Família. 

Ademais, por se tratar de despesa continuada, tais dispêndios sujeitam-se ao disposto no artigo 17 da 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal —, bem como no art. 88 da 
Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011 — Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012. Não obstante os referidos 
dispositivos legais, dada a notória relevância da ação social de apoio à educação infantil no MDS, ressaltamos a 
necessidade de que o Poder Executivo promova a adequada compensação financeira da medida, a fim de que a 
meta de resultado fiscal seja atingida, preservando-se o equilíbrio das contas públicas preconizado pela 
legislação vigente. 
II.3. Cumprimento da Exigência Prevista no § 1º, do Art. 2º da Resolução nº 1, de 
2002-CN 

A Exposição de Motivos nº 00097/2012-MP, de 14 de maio de 2012, que acompanha o referido crédito 
extraordinário, trata da motivação da edição da referida 
Medida Provisória, para fins de atendimento do disposto no § 1º, art. 2º, da Resolução nº 01, de 2002-CN. 
II.4. Mérito 

Os recursos consignados no crédito extraordinário visam à implementação de ações com o objetivo de 
melhorar a situação das populações de diversos municípios do País que foram atingidos por desastres naturais, 
bem como o aporte de recursos para viabilizar o acesso no sistema de aprendizagem educacional de 350 mil 
crianças em situação de extrema pobreza. Diante das situações apresentadas, torna-se imprescindível e 
necessária a imediata intervenção do Governo Federal, por 
intermédio dos Órgãos constantes da proposição. 
II.5. Análise das Emendas 

Foram apresentadas 9 emendas à Proposição. As emendas nºs 00001 e 00005 a 00009 devem ser 
inadmitidas, pois contrariam o art. 111 da Resolução nº 1/2006-CN, que estabelece regra rígida para o 
emendamento desse tipo de crédito, tornando inadmissíveis quaisquer emendas, exceto as relativas ao texto da 
Medida Provisória ou que cancelem dotações, total ou parcialmente. As emendas nºs 00002 a 00004 devem ser 
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também inadmitidas, por tratarem de matéria estranha à proposição — previsão de receita e fixação de despesa 
—, contrariando o art. 165, § 8º, da Constituição Federal. 

Diante do exposto, voto pela aprovação da Medida Provisória nº 569, de 2012, nos termos propostos 
pelo Poder Executivo, tendo por inadmitidas todas as nove emendas apresentadas à Proposição.” 

Assina o Relator, Deputado Anibal Gomes. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputado Eliseu Padilha. 
 O relatório está em discussão. 
 Em conformidade com o disposto no § 2º do art. 146 da Resolução nº 1, de 2006, alterada pela 
Resolução nº 3, de 2008, ambas do Congresso Nacional, declaro inadmitidas as emendas indicadas pelo Relator 
no seu voto. 
 O relatório está em discussão. 
 Há contestação sobre a mesa. 
 Deputado Felipe Maia, V.Exa. apresenta contestação semelhante à que foi apresentada. Quero 
comunicar a V.Exa. que já solicitei à consultoria que, à luz do que foi exposto na justificativa da contestação 
apresentada por V.Exa., promova um estudo, de modo que possamos identificar na Resolução nº 1 algum ajuste 
necessário para que possamos discutir as prerrogativas desta Comissão no que tange à tramitação das medidas 
provisórias, inclusive em função do novo rito previsto pela decisão do Supremo Tribunal Federal. 
 Quero antecipadamente expor isso para V.Exa., já colocando à disposição da assessoria técnica do 
Democratas e do PSDB a possibilidade de interagirem nessa discussão. 
 O autor tem a palavra, caso deseje manter a contestação. 

 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, como V.Exa. mesmo disse, houve uma mudança 
na tramitação das medidas provisórias. Acho que não está clara ainda a competência desta Comissão. Mas eu 
acho importante, para que esta Casa possa funcionar com certa autonomia, que sempre que — isto é uma 
sugestão — o Relator da matéria não acolher as emendas o Presidente desta Comissão possa rejeitá-las, porém 
não inadmiti-las, para que nós possamos fazer um debate mais amplo quanto ao teor das emendas 
apresentadas às medidas provisórias de crédito extraordinário.  
 Digo isto, Sr. Presidente, Sras e Srs. Parlamentares, na busca de garantir que todos os Estados tenham 
o mesmo direito numa medida provisória.  
 Por exemplo, a Medida Provisória nº 569 abre um crédito extraordinário no valor de 688 milhões de 
reais. Vamos dizer, Deputado Paulo Wagner, que eu estivesse sozinho nesta Comissão, que dela não fizessem 
parte o Deputado João Maia e V.Exa. Esta medida provisória abre um crédito extraordinário em favor das vítimas 
da seca. Mas, não querendo pressupor que existe um jogo político aqui dentro, vamos imaginar que o Relator 
não enviasse, dos 688 milhões de reais, nem 1 real para o Rio Grande do Norte, mas enviasse, por exemplo, 
para Pernambuco, cujo Governador, Eduardo Campos, faz parte da base do Governo; para o Ceará, do 
Governador Cid Gomes, que faz parte do Governo; para a Paraíba, do nosso amigo João Paulo Lima, que faz 
parte do Governo. Infelizmente, o nosso Rio Grande do Norte, cuja Governadora não faz parte do Governo, seria 
excluído desse montante, como se os filhos norte-rio-grandenses fossem menos famintos ou tivessem menos 
sede do que os outros companheiros de Nordeste.  
 Acho importante que o Plenário possa discutir também o teor dessas emendas, razão pela qual faço 
uma sugestão a V.Exa.: se for o caso de o Relator não acolher e V.Exa. não poder admitir, que pelo menos não 
as inadmita, e sim rejeite-as, para que elas possam ser discutidas no plenário desta Casa.  
 Eram essas as ponderações. Eu fui até um pouco didático, para fazer com que esta Comissão entenda 
que hoje a matéria pode ser de interesse meu, amanhã pode ser de interesse de outro membro desta Comissão. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Felipe Maia, quero dizer a V.Exa. que eu 
entendo que essa mudança do rito da tramitação das medidas provisórias vai exigir alguns ajustes na Resolução 
nº 1. Alguns dos seus artigos até já caducaram. Eu pedi um estudo para a assessoria técnica e voltei a 
conversar hoje com a assessoria sobre este tema.  

O art. 111 é taxativo: “Somente serão admitidas emendas que tenham como finalidade modificar o texto 
da medida provisória ou suprimir dotação, total ou parcialmente”.  
 O que devemos fazer, na minha opinião, é promover uma discussão e, eventualmente, alguns ajustes 
nos termos da Resolução nº 01, para que nós possamos encontrar, vamos dizer assim, uma ampliação de 
prerrogativas, para que de fato este debate, que já foi feito aqui em outras oportunidades, inclusive provocado 
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por Parlamentares da base do Governo, possa de alguma forma ter consequência. É isto o que eu proponho: 
que façamos formalmente uma discussão sobre essa questão. 
 Se V.Exa. mantiver a contestação, esta Presidência irá decidir novamente pelo indeferimento, e dar o 
encaminhamento que anunciei aqui: promover uma discussão para que possamos chegar a uma opinião de 
mérito sobre esse tema. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Só para entender, Sr. Presidente: em que momento vai ser feita 
essa discussão com a assessoria técnica? 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Eu vou designar Socorro, aqui, como responsável 
pela combinação com as assessorias de uma reunião de trabalho sobre isso. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Porque essa medida provisória passa, vai ser aprovada neste 
momento, e o Rio Grande do Norte, por exemplo, perde a oportunidade de carimbar, desses 688 milhões, pelo 
menos 50 milhões. Acho que o mais justo seria, talvez, num acordo, rejeitá-la, permitindo que ela vá ao plenário. 
E, se for o caso, a posteriori, nós diminuimos a carga no plenário, dentro do entendimento. Porque, se for 
inadmitida neste momento, ela perde a possibilidade de ser admitida no plenário. E o meu receio é o de que, 
desses 688 milhões, o Rio Grande do Norte não receba 1 real. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Infelizmente, pelo art. 111, eu fico impossibilitado de 
fazer isso. 

O que eu acho que nós devemos fazer — e outros Parlamentares já falaram sobre isso comigo —, é 
buscar do Governo uma redação sobre as medidas provisórias e, eventualmente, inclusive, um compromisso do 
Ministério da Integração Nacional e dos outros sobre esta, que garanta um detalhamento maior da aplicação da 
medida provisória e que responda às questões que estão sendo levantadas por V.Exa. Mas, neste momento, eu 
não posso tomar qualquer decisão diferente da que estou adotando. E vou pedir que nós promovamos 
rapidamente esta discussão. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Enfim, esta é a última intervenção em relação a isso: eu entendo 
que V.Exa. está embasado na Resolução nº 1, mas isso me deixa muito receoso, porque me parece a ausência 
do Anexo de Prioridades da LDO. Isso me reporta à ausência do Anexo de Prioridades da LDO, que foi 
questionada aqui por todos, inclusive pelo Relator da matéria, o Senador Antônio Carlos Valadares.  

É um crédito em aberto, do qual ninguém é dono. Por exemplo: o Deputado Felipe Maia, o Deputado 
João Maia e o Deputado Paulo Wagner, que são do Rio Grande do Norte, vão aprovar a medida provisória, mas 
sem ter a garantia de que, desses 688 milhões de reais, 1 real vai para o Rio Grande do Norte. E vejo o povo de 
Caicó olhando para a cara do Deputado João Maia e o culpando por ter aprovado essa medida provisória, 
porque o dinheiro foi parar em Pernambuco ou no Ceará.  
 Então, só quero mostrar mais uma vez a minha preocupação com o fato de carimbarmos uma medida 
provisória como aprovada, sem termos a garantia de que os recursos vão ser destinados ao Rio Grande do 
Norte, ou ao Ceará, ou a Pernambuco, ou à Bahia. 
 Muito obrigado, Sr. Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado João Maia. 
 O SR. DEPUTADO JOÃO MAIA - Sr. Presidente, a colocação do Deputado Felipe Maia — e eu sou 
norte-rio-grandense, assim como o Deputado Paulo Wagner — é justíssima. Quer dizer, nós recebemos e 
votamos uma medida provisória sobre o combate aos efeitos da seca que não destina recursos para o Rio 
grande do Norte, que tem 90% do seu território no Semiárido. 
 Mas eu entendo, para ser pragmático, prático, Deputado Felipe Maia, que precisamos realmente discutir 
urgentemente o art. 111 da Resolução nº 1, porque ele é contundente em relação a isso. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - V.Exa. me permite? 
 O SR. DEPUTADO JOÃO MAIA - Pois não. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Foi o próprio Parlamento que aprovou uma redução, 
restringindo sua prerrogativa.  
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Presidente. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - O Deputado João Maia está com a palavra. 
 O SR. DEPUTADO JOÃO MAIA - Deputado Duarte Nogueira, por favor. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Por gentileza, Deputado Duarte Nogueira. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente, eu vou ao encontro do que V.Exa. acaba de 
dizer. 
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A Resolução nº 1, de 2006, alterada pela Resolução nº 3, de 2008, é da lavra do Congresso. Então, 
acho que não é cabível essa questão de gesto do Governo. Essa é uma decisão do Parlamento. Se o 
Parlamento entendeu, há 5 anos, por uma decisão que foi tomada para buscar moralização, para dar 
transparência, para qualificar o trabalho dos Congressistas nesta Comissão, para limitar os interesses 
particulares em relação aos interesses públicos e para dar mais amplitude no que diz respeito ao processo 
legislativo, sobretudo à feitura do PPA, da LDO e da Lei Orçamentária, que são as leis, quero crer, mais 
importantes do nosso País, que são as Leis de Meios, é prerrogativa do Parlamento também alterar, se for o 
caso. 
 Acho que não podemos aqui fazer uma remissão ao Executivo. Nós temos a nossa autonomia, temos a 
nossa soberania, temos a nossa legitimidade e fomos eleitos pelo povo para decidir em cima dessas tarefas. 

Então, eu vou ao encontro do que V.Exa. coloca e acho que devemos rapidamente discutir, se for o 
caso, uma alteração na resolução, para dar mais amplitude às ações do próprio Poder Legislativo. Com isso, 
resolveríamos essas questões que estão sendo discutidas agora, trazidas pelo Deputado — e muito bem 
colocadas, defendendo o seu Estado do Rio Grande do Norte — e nosso coordenador Felipe Maia. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Obrigado, Deputado. 

Quero citar uma última questão sobre isso. Chegamos a discutir aprofundadamente na Consultoria a 
alternativa de existirem emendas que não colidissem com o sentido original da medida provisória. Se a medida 
provisória é para combater os efeitos da seca do Nordeste, só caberiam emendas que não fugissem a esse 
objeto. Mas nem isso conseguimos transpor, em função da redação do art. 111. Nem mesmo uma tentativa de 
leitura limitada da prerrogativa. 

Então, acho que podemos levar, para discussão na nossa reunião de Líderes, não só esta questão, 
como também outras questões relativas à Resolução nº 1, que precisam ser corrigidas.  
 Portanto, a Presidência decide pelo indeferimento, não podendo ser apresentado o recurso.  
 O relatório está em votação na representação da Câmara dos Deputados, ressalvados os destaques. 

Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Podemos orientar os partidos, Sr. Presidente? 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Já estamos votando a MP. 
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - É a MP. A Medida Provisória nº 569. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Para orientar, Deputado Felipe Maia.  
 O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Sr. Presidente, no mesmo sentido da MP nº 566, volto a dizer que 
esta medida provisória é de fundamental importância para os Estados do Nordeste. Ela abre crédito 
extraordinário no valor de R$688.497.000,00 — ou seja, a dotação é nesse valor. O empenho, até a presente 
data, foi de R$208.372.000,00. A execução é de R$106.968.765,00. E o valor é no mesmo montante: 
R$106.968.765,00. 
 A situação desta medida provisória, Sr. Presidente, é um pouco melhor do que a da MP 566, que tem 
2% do valor pagos. Nesta, foram pagos 15% do valor. Porém, ela está muito aquém do que o povo nordestino e 
o Congresso Nacional gostariam de ver, neste momento, no que diz respeito a valores destinados aos Estados 
do Nordeste. 

Então, a minha orientação é no mesmo sentido: oriento a minha bancada pela aprovação da medida 
provisória, com o alerta para a baixa execução desses valores editados pelo Palácio do Planalto e que neste 
momento estão sendo aprovados. Mas não precisariam ser aprovados por esta Comissão para serem 
executados, uma vez que medida provisória tem execução imediata. Então, a orientação à bancada do 
Democratas é o voto “sim”, com a recomendação de V.Exa., para fazermos uma discussão mais ampla no que 
se refere às emendas apresentadas a medidas provisórias. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente, para orientar. 
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Deputado Duarte Nogueira, pelo PSDB. 
 O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - A orientação do voto do PSDB à Medida Provisória nº 569 é 
“sim”, para aprovação da matéria, mas não poderia deixar de fazer o registro que fiz, na mesma linha, sobre a 
medida provisória que aprovamos anteriormente, a de nº 566.  
 Veja, Presidente, que o Relator ad hoc, o Deputado Ministro Eliseu Padilha, cita a pronta atuação do 
Governo, utilizando os instrumentos de urgência e relevância, previstos na Constituição brasileira, para editar a 
medida provisória. A medida provisória foi editada na segunda-feira, dia 14 de maio. Portanto, há 1 mês e meio.  
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Três Ministérios fazem parte dessa decisão do Executivo. O Ministério da Defesa, no que diz respeito 
às ações de defesa civil, deveria prontamente — e, principalmente, nos casos dos desastres naturais e nas 
situações de emergência — atuar no apoiamento ao Sistema Nacional de Defesa Civil, ou seja, transferir os 
recursos para as respectivas Defesas Civis de Estados e Municípios atingidos não só pela seca, mas também 
por inundações, que foram objeto dessas ações mitigadoras. 

Muito bem. O Ministério da Defesa, até agora, Sr. Presidente, sequer executou ou sequer empenhou 1 
único real dos 50 milhões da dotação. Nem 1 real de empenho. 

O Ministério da Integração Nacional, dos 400 milhões, empenhou 208 milhões, mas liquidou — ou seja, 
pagou — 106 milhões, de um total de 15,4% de todo o montante dos 688 milhões e 497 mil.  

E o empenho do terceiro Ministério, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome —e a medida 
provisória prevê que promova a abertura de vagas no sistema de educação básica, para atender às crianças de 
zero a 4 anos de idade em situação de extrema pobreza e cujas famílias tenham sido beneficiárias do Bolsa 
Família —, também foi zero.  

Ou seja, o objeto da medida provisória, que é a ação emergencial, mitigatória, para a redução do 
sofrimento, o atendimento a situações de Defesa Civil, a alimentação, a educação, o acolhimento, a melhoria 
das condições de vida dessas pessoas, sequer está sendo atendido, após 1 mês e meio da sua publicação. 

Portanto, vamos aprovar a medida provisória, mas chamar a atenção, mais uma vez, para a enorme 
dificuldade de execução e de eficiência por parte do Governo Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Obrigado, Deputado Duarte Nogueira. 
Em votação o relatório da Medida Provisória nº 569 na representação da Câmara dos Deputados. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
Aprovado por unanimidade. 
Em votação na representação do Senado Federal.  
Os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
Aprovado por unanimidade. 
Aprovado o relatório da Medida Provisória nº 569. 
Passa-se ao próximo item da pauta. 
Srs. Parlamentares, o art. 152 da Resolução nº 1, alterada pela Resolução nº 3, estabelece: 

“Art. 152. O projeto de lei aprovado e enviado em autógrafo para 
sanção do Presidente da República não poderá ser motivo de alteração, 
ressalvado o caso de correção de erro material, verificado exclusivamente no 
processamento das proposições apresentadas, formalmente autorizado pela 
CMO, por proposta de seu Presidente, justificando-se cada caso.”  

Sendo assim, passaremos à apreciação do Ofício Conjunto nº 2, de 2012, de 20 de abril, que propõe a 
“Correção de erro de ordem técnica verificado no Autógrafo da Lei Orçamentária para 2012 (Lei nº 12.595, de 19 
de janeiro de 2012)”. (Errata à Lei Orçamentária Anual para 2012). 

Autores: Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados e Consultoria 
de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal. 

A Errata está em discussão. (Pausa.) 
A discussão está encerrada. 
A Errata está em votação na representação da Câmara dos Deputados. 
Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa.) 
Aprovada. 
Em votação na representação do Senado Federal. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
Aprovada por unanimidade. 
Passamos ao próximo item da pauta. 
Requerimento nº 5, de 2012, que “requer a realização de Audiência Pública para debater com o Ministro 

de Estado das Cidades os repasses de recursos do orçamento da União”. (Ministro Aguinaldo Velloso Borges 
Ribeiro). Autor: Deputado Duarte Nogueira. 

O autor está coma palavra, para a apresentação do requerimento. 
O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Congressistas, vou falar 

bastante rapidamente, de maneira sucinta. 
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E este requerimento, que foi objeto inclusive de um entendimento na reunião dos coordenadores que 
antecedeu esta reunião, que já aprovou essas duas medidas provisórias e a errata que acabamos de aprovar — 
e é o último item —, tem por objetivo trazer aqui o Ministro das Cidades, o nosso colega Deputado Federal 
Aguinaldo Ribeiro, para, nesta audiência pública, oferecer-nos os esclarecimentos sobre a relação entre a Caixa 
Econômica Federal e os Municípios de todo o Brasil conveniados com a instituição, no que diz respeito a 
recursos transferidos do próprio Ministério das Cidades.  

Este é um ano de eleições. Nós temos uma intercorrência, que é a suspensão da assinatura de novos 
convênios 90 dias antes das eleições. Logo depois, essa trava feita pelo legislador deixa de existir. 

Não há, portanto, nenhum prejuízo na presença do Ministro, para que nós possamos fazer um diálogo 
mais aprofundado. Onde de fato se encontram gargalos, para que possamos, com o apoio da Comissão Mista 
de Orçamento, que discute logo mais, no segundo semestre, o Orçamento e, portanto, a Lei de Meios para o ano 
que vem... De que maneira podemos, nesta audiência pública, apresentar melhores alternativas para dar mais 
celeridade e, ao mesmo tempo, evitar que passemos anos a fio com recursos pendentes em Restos a Pagar, 
com problemas de execução nesses convênios, com dificuldades para a prestação de contas?  

Estamos num limiar cada vez maior de uso de instrumentos eletrônicos, redução do uso de papel, 
rapidez, tempo real, transferência de informação, de prestação de contas, obtenção de projetos —, e ainda 
patinamos, com muita morosidade, nessa questão da burocracia da Caixa Econômica Federal, com o que o 
próprio Ministério das Cidades e as respectivas cidades brasileiras sofrem muito. 

Acredito que, com a presença do Ministro aqui, poderíamos debater ou dialogar sobre alternativas que 
facilitem a eficiência e a celeridade dessas ações.  

Posto isso, apresento este requerimento e peço o apoio dos nossos pares da Comissão Mista de 
Orçamento. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Muito obrigado, Deputado Duarte Nogueira. 
Registro que 50% dos Parlamentares da Câmara presentes aqui, hoje, são representantes do Rio 

Grande do Norte. Estão aqui a Deputada Fátima Bezerra, os Deputados Felipe Maia, João Maia, Paulo 
Wagner... 

O SR. DEPUTADO DUARTE NOGUEIRA - E a outra metade é de representantes do Rio Grande do 
Sul. (Risos.) 

O SR. DEPUTADO FELIPE MAIA - Os Rio Grande se encontram na Comissão de Orçamento, quase 
do Oiapoque ao Chuí. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Quase total a representação. (Riso.) 
Em discussão o requerimento do Deputado Duarte Nogueira. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, em votação na representação da Câmara dos Deputados.  
Os Deputados que concordam com a realização de audiência pública com a presença do Ministro 

Aguinaldo Velloso Borges Ribeiro permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação na representação do Senado. 
Os Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em virtude dos encaminhamentos, vou cancelar a reunião prevista para as 18 horas de hoje e 

declarar... 
O SR. DEPUTADO JOÃO MAIA - Sr. Presidente, nós votamos o item 3? 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - Votamos a errata,... 
O SR. DEPUTADO JOÃO MAIA - Votamos? O.k. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Pimenta) - ... votamos o relatório e as duas medidas provisórias, 

conforme o acordo. 
Portanto, a reunião está encerrada.  

 


